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კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა ხა სი ათ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი შო კე ბით, 
რაც არ სე ბით ზე გავ ლე ნას ახ დენს მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ 
ზრდა ზე: მცირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა, იზღ უ დე ბა შრო მის ბა ზა რი, 
სა ფუძ ვე ლი ერ ყე ვა სა ხელ მწი ფო ფი ნან სებ სა და ფუ ლად სის ტე მას, იც-
ვლე ბა ადა მი ა ნე ბის ქცე ვა, რაც ზე გავ ლე ნას ახ დენს მოხ მა რე ბის სტრუქ-
ტუ რა ზე. 

არ სე ბობს პირ და პი რი კო რე ლა ცია კო რონ ვი რუ სის მსოფ ლიო მას-
შტა ბით გავ რცე ლე ბა სა და ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის. ამ პი-
რო ბებ ში სა ქარ თვე ლოს წი ნა შე დგას ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: პირ ვე ლი 
- ვი რუ სის ლო კა ლი ზე ბა და მე ო რე - ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის რა-
ცი ო ნა ლუ რი მარ თვა. ემ პი რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა ცხად ჰყოფს, რომ კო რო-
ნა ვი რუ სის სა მე დი ცი ნო შე დე გე ბი დაძ ლე ვა დი ა, ხან გრძლი ვია ეკო ნო მი-
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კის რე ა ნი მა ცი ის პრო ცე სი, რო მე ლიც აი სა ხე ბა მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის 
პოს ტვი რუ სულ ყო ფა ზე. 

იმის თვის, რომ და ვად გი ნოთ კო რო ნა ვი რუ სის შე საძ ლო ზე გავ ლე ნა 
სა ქარ თვე ლოს და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ სის ტე მა ზე, აუ ცი ლე ბე ლია გა-
ვა ა ნა ლი ზოთ მი სი წარ მო შო ბის მი ზე ზე ბი, გავ რცე ლე ბის პერ სპექ ტი ვა და, 
შე სა ბა მი სად, და ვად გი ნოთ ის პირ და პი რი კავ ში რი, რო მე ლიც არ სე ბობს 
მი სი გავ რცე ლე ბის სიჩ ქა რე სა და ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ ვარ დნას შო რის. 

მეც ნი ე რე ბის მი ერ დად გე ნი ლი ა, რომ დე და მი წა ზე არ სე ბობს 800 
ათა სამ დე ვი რუ სი, რაც არ სე ბით ზე გავ ლე ნას ახ დენს სო ცი ა ლურ ყო ფა-
ზე. დე და მი წის მო სახ ლე ო ბა ბო ლო 40 წლის გან მავ ლო ბა ში და ახ ლო ე ბით 
სა მოც და ა თი სა ში ში ვი რუ სით და ა ვად და, ანუ ამ ფაქ ტო რით გა მოწ ვე უ ლი 
პო ტენ ცი უ რი საფ რთხე მუდ მი ვად არ სე ბობს. უკა ნას კნელ ათ წლე ულ ში 
ჩი ნეთ ში და ფიქ სირ და კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის მე ო რე შემ თხვე-
ვა. კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ ისე თი ვი რუ სე ბი, რო გო რი ცა ა: SARS-CoV და 
MERS-CoV ადა მი ანს გა და ე ცა ცხო ვე ლე ბის გან. კო რო ნა ვი რუ სი (COVID-19) 
და ა ვა დე ბულ თა 3%–ში იწ ვევს სიკ ვდი ლი ა ნო ბას; 2002 წელს გავ რცე ლე-
ბუ ლი „SARS-ისა“ და 2012 წელს „MERS“ კო რო ნა ვი რუ სით და ა ვა დე ბის შემ-
თხვე ვებ ში სიკ ვდი ლი ა ნო ბა აღ წევ და 35-40%-ს. ამას თან, (COVID-19) კო-
რო ნა ვი რუსს ახა სი ა თებს ადა მი ა ნე ბის სწრა  ფი და ინ ფი ცი რე ბა. ცხა დი ა, 
რომ ან ტი ვი რუ სის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში კო რო ნა ვი რუ სი სა გან დაც ვის 
ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბე ბი კა რან ტინ ში ყოფ ნა და სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი-
ის დაც ვა ა. ამას თან, თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში შე უძ ლე ბე-
ლია ადა მი ა ნე ბი ხან გრძლი ვი დრო ით ვამ ყო ფოთ კა რან ტინ ში, რად გა ნაც 
თვით გა დარ ჩე ნის ინ სტინ ქტით მათ მა ინც მო უხ დე ბათ ეკო ნო მი კუ რი საქ-
მი ა ნო ბა, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში უკი დუ რე სად გამ წვავ დე ბა ეკო ნო მი-
კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი. ხან გრძლი ვი დრო ით ბიზ ნეს საქ მი ა-
ნო ბის და პა უ ზე ბას ნე ბის მი ე რი სა ხელ მწი ფოს თვის მოჰ ყვე ბა ფა ტა ლუ რი 
ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი. 

2020 წლის 11 მარტს მსოფ ლი ოს ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ამ კო რო ნა-
ვი რუ სის ეპი დე მია გა მო აცხ ა და პან დე მი ად. ამ პი რო ბებ ში მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი იყო მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის პროგ ნო ზუ ლი სცე ნა რე ბის 
შე მუ შა ვე ბა. კო რო ნა ვი რუ სის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ზე ზე გავ ლე ნა ხა სი ათ-
დე ბა ნე გა ტი უ რი ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბით, რო ლე ბიც არ სე ბით ზე გავ ლე-
ნას ახ დე ნენ ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ზე:

 მცირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა;
 იზღ უ დე ბა შრო მის ბა ზა რი;
 საფუძველი ერყევა სახელმწიფო ფინანსებსა და ფულად 

სისტემას;
 იცვლება ადამიანები ს ქცევა, რაც ზეგავლენას ახდენს მოხმა-

რების სტრუქტურაზე.
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 ამ რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, უმ სხვი ლეს მა სა ფი ნან სო სა ა გენ-
ტომ – Bloomberg-მა წარ მო ად გი ნა ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მი სე უ ლი 
ხედ ვა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა სამ პროგ ნო ზულ სცე ნარს:

 ოპ ტი მის ტუ რი სცე ნა რის მი ხედ ვით, ეპი დე მი ის შე დე გად და ზა რალ-
დე ბო და მხო ლოდ ჩი ნე თი. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ ნო ზი ეფუძ ნე ბო და ვა რა უდს, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც მო ქა ლა ქე ე ბის გა და ად გი ლე ბის შეზღ უდ ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი ის დაც ვის შე დე გად, ქვე ყა ნა ში ვი რუ სის გავ რცე-
ლე ბის მე ო რე ტალ ღა ლო კა ლი ზე ბუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო. ჩი ნე თის ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდა, ამ მო დე ლით წე ლი წად ში 1%-ზე ნაკ ლებს შე ად გენ და. ცხა-
დი ა, რომ ეს სცე ნა რი არა რე ა ლის ტუ რი აღ მოჩ ნდა, რად გან ჩი ნე თის გარ-
და მსოფ ლი ო ში და მა ტე ბით ოთხი პან დე მი ის კე რა გაჩ ნდა:

 აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში, სა დაც ცენტრს სამ ხრეთ კო რეა წარ მო ად-
გენს;

 ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში – ცენ ტრით ირა ნი;
 ევ რო პა ში – ცენ ტრით იტა ლი ა -ეს პა ნე თი;
 რუ სეთ სა და უდი დესი – აშშ– ში.
 ეპი დე მია და ბრძო ლა მის წი ნა აღ მდეგ, ჩი ნე თის კო მუ ნის ტუ რი პარ-

ტი ის და უ დევ რო ბის გა მო, მის საზღ ვრებს გა რეთ სწრა ფად გავ რცელ და. 
დღეს უკ ვე შე უძ ლე ბე ლია პან დე მი ის არე ა ლის ზუს ტი პროგ ნო ზი რე ბა, მაგ-
რამ ცხა დი ა, რომ ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი უმ ძი მე სი იქ ნე ბა. ევ რო პი სა და 
აზი ის უმ სხვი ლეს მა გა დამ ზი დავ მა კომ პა ნი ებ მა, კო რო ნა ვი რუ სის გა მო 
შე ა ჩე რეს საქ მი ა ნო ბა, და ი ხუ რე ბა მსხვი ლი სა წარ მო ე ბი, უმ ძი მეს მდგო-
მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნდა მომ სა ხუ რე ბის სფე რო და ტუ რიზ მის სექ ტო რი, რაც 
ნე გა ტი უ რად აი სა ხა მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. ამი ტომ, ევ რო-
პამ უკ ვე 2020 წლის აპ რი ლის მე ო რე ნა ხე ვა რი დან და იწყო ეკო ნო მი კის ნა-
წი ლობ რი ვი რე ა ნი მა ცი ის პრო ცე სი: 

 ჩე ხეთ მა 20 აპ რი ლი დან გახ სნა აგ რა რუ ლი ბაზ რე ბი, ავ ტო დი ლე რე-
ბის მა ღა ზი ე ბი, სა ქორ წი ლო ცენ ტრე ბი. 27 აპ რი ლი დან 200კვ. მ-ზე გან თავ-
სე ბუ ლი ბიზ ნე სი, 11 მა ი სი დან ავ ტოს კო ლე ბი, ფიტ ნე სე ბი, დაწყ ე ბი თი სკო-
ლე ბი. 25 მა ი სი დან რეს ტორ ნე ბი, სი ლა მა ზის სა ლო ნე ბი, მუ ზე უ მე ბი, 8 ივ-
ნი სი დან სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი, რეს ტორ ნე ბი, თე ატ რე ბი, სა შუ ა ლო სკო ლის 
და უნი ვერ სი ტე ტე ბის გა მო საშ ვე ბი გა მოც დე ბი.

შვე ი ცა რი ა ში 11 მა ი სი დან გა იხ სნა დაწყ ე ბი თი სკო ლე ბი, ბაზ რე ბი. 
14 აპ რი ლი დან 400 კვ.მ-ზე ნაკ ლე ბი ფარ თო ბის მა ღა ზი ე ბი. 11 მა ი სი დან 
დაწყ ე ბი თი სკო ლე ბი.

 ავ სტრი ა ში 14 აპ რი ლი დან გა იხ სნა 400 კვ.მ ფარ თობ ზე ნაკ ლე ბი მა-
ღა ზი ე ბი, 1 მა ი სი დან სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი, დი დი მა ღა ზი ე ბი, სი ლა მა ზის სა-
ლო ნე ბი.

 გერ მა ნი ა ში 20 აპ რი ლი დან გა იხ სნა 800 კვ.მ ნაკ ლე ბი ფარ თო ბის მა-
ღა ზი ე ბი, ავ ტო შო უ რუ მე ბი. 4 მა ი სი დან სკო ლე ბი, გა ლე რე ე ბი მუ ზე უ მე ბი, 
სი ლა მა ზის სა ლო ნე ბი.
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 ზო მი ე რი პროგ ნო ზი ეფუძ ნე ბო და ვა რა უდს, რომ ჩრდი ლო ეთ ნა-
ხე ვარ სფე რო ში ეპი დე მი ას ექ ნე ბა სე ზო ნუ რი ხა სი ა თი, ანუ ის თა ვის თა-
ვად გა ივ ლის დათ ბო ბის დაწყ ე ბის თა ნა ვე, რაც დღეს უკ ვე არა რე ა ლუ-
რი ა. პერ სპექ ტი ვა ში კო რო ნა ვი რუს მა შე საძ ლოა გა ნაგ რძოს გავ რცე ლე ბა 
ისეთ თბილ რე გი ო ნებ ში, რო გო რი ცაა ინ დო ე თი და აფ რი კა, რი სი პირ-
ვე ლი ნიშ ნე ბიც გა მოჩ ნდა. ცხა დია ისიც, რომ ყვე ლა სა ხელ მწი ფო ში არ 
არ სე ბობს მე დი ცი ნის გან ვი თა რე ბუ ლი სის ტე მა. სუს ტი მე დი ცი ნის მქო ნე 
ქვეყ ნებ ში ეპი დე მი ის შე დე გე ბი უფ რო მძი მე ა, ვიდ რე ძლი ერ ში. გარ და 
ამი სა, გან ვი თა რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის მო ქა ლა ქე ე ბი 
მზად არ აღ მოჩ ნდნენ პან დე მი ის გა მო მარ ტი ვად მი ე ღოთ ად მი ნის ტრა-
ცი უ ლი შეზღ უდ ვე ბი, რად გან ამ პრო ცესს თან ახ ლავს ცხოვ რე ბის წე სის 
მნიშ ვნე ლოვ ნი ცვლი ლე ბა. ჩი ნე ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ევ რო პე ლე ბი სა 
და ამე რი კე ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა მო ქა ლა ქო თა ვი სუფ ლე ბა (ამ 
მი ზე ზით, აშ შ-ი, იტა ლი ა ში, ეს პა ნეთ ში, საფ რან გეთ ში, დიდ ბრი ტა ნეთ სა 
და ევ რო პის სხვა სა ხელ მწი ფო ებ ში ვი რუს მა და იწყო ფარ თო გავ რცე ლე-
ბა, გახ და პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის მი ზე ზი), რა მაც ამ ქვეყ ნებ ში გა მო იწ-
ვია მოთხ ოვ ნის უფ რო ღრმა კრი ზი სი. ჩი ნეთ ში ეს პრო ცე სი შე და რე ბით 
მარ ტი ვად მო ი თო კა მკაც რი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შეზღ უდ ვე ბის და წე სე ბის 
გა მო, ხო ლო პან დე მი უ რი ილუ ზი ე ბის მქო ნე რუ სეთ ში, რო მე ლიც ეწე ო და 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბის დახ მა რე ბის ფსევ დო პო ლი ტი კას და სა კუ თა რი ძლე-
ვა მო სი ლე ბის დე მონ სტრი რე ბას, კო რო ნა ვი რუს მა აპ რი ლის ბო ლოს ფარ-
თო გავ რცე ლე ბა და იწყ ო.

 კო რო ნა ვი რუ სის პი რო ბებ ში გა უ გე ბა რია რამ დე ნად სწრა ფად აღ-
დგე ბა სა ერ თა შო რი სო ტრან სპორ ტი. სა ერ თა შო რი სო ავი ა კომ პა ნი ე ბი 
და სა მოგ ზა უ რო სა ა გენ ტო ე ბი იძუ ლე ბულ ნი არი ან გა მო ტო ვონ თა ვი ან თი 
ბიზ ნე სის ზაფ ხუ ლის პი კი. ამის გა მო, 2020 წლის ბო ლოს ისი ნი სე რი ო ზუ-
ლი კრი ზი სის წი ნა შე აღ მოჩ ნდნენ. პან დე მია იწ ვევს გლო ბა ლუ რი ფი ნან-
სე ბის დის ბა ლანსს. რო გორც უმ სხვი ლე სი სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი Morgan 
Stanley პროგ ნო ზი რებ და, 2020 წლის აპ რი ლის და საწყ ი სი დან გან ვი თა რე-
ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ცენ ტრა ლუ რი ბან კებ მა, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ ეკო ნო-
მი კის მხარ და ჭე რას, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი რეს, 
რაც აღე მა ტე ბა 2008-2009 წლე ბის კრი ზი სის დროს ლი ბე რა ლუ რი მო ნე ტა-
რუ ლი პო ლი ტი კის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს. ამან გა მო იწ ვია ფუ ლის გა-
ი ა ფე ბა. ეს პრო ცე სი კი დევ უფ რო გაღ რმავ და იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც მთავ-
რო ბე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ ფის კა ლუ რი სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კას. ასე თი 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა იწ ვევს ინ ფლა ცი ის ზრდას, უფ რო სწო რად წარ-
მო ი შო ბა „სტაგფლაცია” - სტაგ ნა ცი ის და მა ღა ლი ინ ფლა ცი ის ნა ზა ვი, 
რო მე ლიც გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს არ ჰქო ნია 1980-ი ა ნი წლე ბი დან. 2020 
წე ლის ბო ლოს გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ზრდა 1-2%-ით შემ ცირ დე ბა. პან-
დე მი ის მო თოკ ვის შე დე გად, ეკო ნო მი კის გა მო ცოცხ ლე ბა და იწყ ე ბა 2020 
წლის მე სა მე კვარ ტალ ში [3]. 
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 მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბა ცუ დი სცე ნა რით პროგ ნო ზი რე ბი სას ეკო-
ნო მის ტე ბი ვა რა უ დო ბენ, რომ კა ტას ტრო ფა სა შუ ა ლო სცე ნა რი ვით გა მო-
ი ყუ რე ბა, მაგ რამ დრო ის მი ხედ ვით ის გაგ რძელ დე ბა 2020 წლის ბო ლომ-
დე, ანუ მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში. ამა ვე დროს, მსოფ ლი ო ში შე იქ მნე ბა 
ეპი დე მი ის ახა ლი და მო უ კი დე ბე ლი კე რე ბი. ამ სცე ნა რის თვის, კო რო ნა ვი-
რუ სის გავ რცე ლე ბა არა სე ზო ნუ რი ა, ანუ ჩრდი ლო ეთ ნა ხე ვარ სფე რო ში ეს 
პრო ცე სი გაგ რძელ დე ბა ზაფ ხულ შიც.

 გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბა ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი ეკო ნო მი კის სცე ნა რე ბი აჩ ვე ნებს, რომ მსოფ ლი ო ში მოხ დე ბა რე ცე-
სი ა, ანუ გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა არ გა იზ რდე ბა მი ნი მუმ წლის ბო ლომ-
დე. ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ, 
თა ვის მოხ სე ნე ბა ში: „კორონავირუსი. გლობალურ ეკონომიკას საფრთხე 
ემუქრება,” წარმოადგინა „დომინოს დაცემის“ სცენარი, რომ ლის მი ხედ-
ვით, ეკო ნო მი კუ რი ზა რა ლის პი კი წლის ბო ლოს გა მომ ჟღავ ნდე ბა. ამ ჟა-
მად ზა რალს ძი რი თა დად იწ ვევს მხო ლოდ მოთხ ოვ ნის შემ ცი რე ბა, მაგ რამ 
მა ლე მას და ე მა ტა სა ფონ დო, სა ნედ ლე უ ლო და სა ინ ვეს ტი ციო ბირ ჟე ბის 
ღრმა კრი ზი სი. ბლუმ ბერ გის მი ხედ ვით ნა ვა რა უ დე ვია მსოფ ლიო ეკო ნო-
მი კის მი ნი მა ლუ რი - 0.5–1%-იანი  ზრდა. გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ზა რა ლი 
მხო ლოდ 2020 წელს და ახ ლო ე ბით 2,7 ტრი ლი ონ დო ლა რამ დე გა იზ რდე ბა, 
რაც 2008-2009 წლის დი დი რე ცე სი ის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზა რა ლის ტოლ ფა სი ა. ამ პე რი ოდ ში, კრი ზი სის პირ ველ ექვს თვე ში, მსოფ-
ლიო ეკო ნო მი კას ორი ტრი ლი ო ნი და აკ ლდა.

გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის რე ა ლურ სექ ტორ ში სა ერ თო პრობ ლე მე ბის 
მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მოგ ვა რე ბა შე უძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე მი ზე ზით: 

1. ჯერ კი დევ, 2019 წლის დე კემ ბერ ში, ევ რო ზო ნის ინ დუს ტრი უ ლი წარ-
მო ე ბა 2%-ით და ე ცა (გერ მა ნი ა ში 3.5%-ით), ია პო ნი ის მშპ მკვეთ რად შემ-
ცირ და მე ოთხე კვარ ტალ ში 6.3% -ით, ხო ლო ჩი ნეთ ში ზრდა ასე ვე მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შე ნელ და წლის ბო ლოს. უმ სხვი ლეს ეკო ნო მი კებ ში რე ა ლუ რი 
რე ცე სია და იწყო კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ დე. 

2. ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბი დე ფოლ ტის აცი ლე ბის მიზ ნით ცდი ლო ბენ 
ბაზ რე ბის შევ სე ბას ფუ ლის სა შუ ა ლე ბით, მაგ რამ დიდ ხანს გაგ რძელ დე ბა 
თუ არა ეს ეფექ ტი გა უ გე ბა რი ა, რაც უფ რო და ბა ლია გა ნაკ ვე თე ბი, მით უფ-
რო რთუ ლია ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი სექ ტო რის სტი მუ ლი რე ბა. 

3. იმის და სად გე ნად, თუ რამ დე ნად შეძ ლებს სამ ყა რო ვი რუს თან 
ბრძო ლას, კი დევ რამ დე ნი მე თვე დაგ ვჭირ დე ბა. ამ პე რი ო დის გან მავ ლო-
ბა ში, ინ ვეს ტო რე ბი სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში არ 
და ა ბან დე ბენ სა რის კო აქ ტი ვებს.

პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ურ კვევ ლო ბის დო ნე რე კორ დულ 
ნიშ ნულს აღ წევს, რაც შე უძ ლე ბელს ხდის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის პროგ-
ნო ზი რე ბას. ბო ლომ დე გა უ გე ბა რია ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის დო ნე და მაშ-
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ტა ბე ბი, ბუნ დო ვა ნია სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტე ბი სა და ვაქ ცი ნის შექ მნის 
პერ სპექ ტი ვა.

პან დე მი ის პი რო ბებ ში სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის რა მო-
დე ნი მე სცე ნა რი არ სე ბობს. ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს ორ გა ნი ზა ცია PMCG-ს მი-
ერ დად გე ნი ლი პროგ ნო ზი, რო მელ შიც ოპ ტი მის ტუ რი სცე ნა რის მი ხედ-
ვით, სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბა შე ჩერ დე ბა 2.5 თვით, ხო ლო 
შემ დეგ სამ თვე ში ნა წი ლობ რივ გა ნახ ლდე ბა 2020 წლის ივ ნი სი დან, ხო-
ლო სრუ ლად – სექ ტემ ბრი დან.

ნაკ ლე ბად პე სი მის ტუ რი სცე ნა რის მი ხედ ვით ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო-
ბა შე ჩერ დე ბა 4 თვით, შემ დგო მი სა მი თვით ნა წი ლობ რივ გა ნახ ლდე ბა 
2020 წლის ივ ლი სის შუა რიცხ ვე ბი დან, ხო ლო სრუ ლად – ოქ ტომ ბრის შუა 
რიცხ ვე ბი დან.

ძა ლი ან პე სი მის ტუ რი სცე ნა რის მი ხედ ვით ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბა 
შე ჩერ დე ბა 6 თვით, ხო ლო შემ დგო მი სა მი თვით ნა წი ლობ რივ გა ნახ ლდე-
ბა 2020 წლის სექ ტემ ბრის შუა რიცხ ვე ბი დან, ხო ლო სრუ ლად დე კემ ბრის 
შუა რიცხ ვე ბი დან. აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის 
მე ო რე ტალ ღა. ამ სცე ნა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დად გე ნი ლია სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლე ბი. ოპ ტი მის ტუ რის შემ თხვე ვა-
ში - 4.3%; ნაკ ლე ბად პე სი მის ტუ რის თვის - 8%; ძა ლი ან პე სი მის ტუ რის თვის 
–12.9%.

სა ქარ თვე ლოს, რო გორც მცი რე ეკო ნო მი კის ქვე ყა ნა ზე – კო რო ნა ვი-
რუ სის ზე გავ ლე ნა არ სე ბი თი ა. მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და იმ პორ ტი ჩი-
ნე თი დან, აშ შ-ი დან და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან (სა ქარ თვე ლო არის 
იმ პორ ტმომ ხმა რე ბე ლი ქვე ყა ნა, ანუ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ე ბა მი ნი მა ლუ რად ვერ აკ მა ყო ფი ლებს, რის გა მოც ის ხა სი ათ დე ბა 
ქრო ნი კუ ლი სა ვაჭ რო დის ბა ლან სით). ასეთ პი რო ბებ ში ცხა დი ა, რომ შემ-
ცირ და ქვეყ ნის ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი (წარ მო ე ბის და პა უ ზე ბის გა მო), 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი (შრო მი თი მიგ რან ტე ბის რე პატ რი ა ცი ის გა მო). კო-
რო ნა ვი რუ სი მძი მედ აი სა ხე ბა უცხ ო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, რაც იწ ვევს ლა-
რის კურ სის მნიშ ვნე ლო ვან ვარ დნას, მის გა უ ფა სუ რე ბას. ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნებ ლე ბი ქვე ყა ნა ში არ სე ბი თად შემ ცირ და (ევ-
რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის (EBRD) გათ ვლე ბით 
სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პროგ ნო ზი 5.5%-ს შე ად-
გენს, სომ ხე თის – 3.5-ს, ხო ლო აზერ ბა ი ჯა ნის – 5%-ი ა. სა ქარ თვე ლოს მთავ-
რო ბის პროგ ნო ზით, ეკო ნო მი კუ რი ზრდა მი ნუს 4%) იქ ნე ბა. უმუ შევ რო ბის 
დო ნემ მი აღ წია პიკს, კა ტას ტრო ფუ ლად გა ი ზარ და ქვეყ ნის სა გა რეო ვა ლი 
(2020 წლის აპ რი ლის მო ნა ცე მე ბით 18 მი ლი არდ 222 მი ლი ო ნი ლა რი), რაც 
ნე გა ტი უ რად აი სა ხა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და ცე მა სა და სა ბო ლო ოდ მის 
კრი ზის ში. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში პოს ტკო რო ნა ვი რუ სის შე დე გე ბის 
დაძ ლე ვას სულ მცი რე 2-3 წე ლი დას ჭირ დე ბა.
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2020 წლის 24 აპ რილს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ წარ მო ად გი ნა ან-
ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს უცხ ო ე ლი დო ნო რე ბი სა
და პარ ტნი ო რე ბის გან მი ღე ბუ ლი 3,5 მლრდ ლა რის ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ
და სო ცი ა ლურ სა ჭი რო ე ბებ ზე გა და ნა წი ლე ბას. ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რის-
თვის 2 მლრდ 110 მლნ ლა რი გა მო ი ყო, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ
სა ჭი რო ე ბებს 1 მლრდ 35 მლნ ლა რი უნ და მოხ მარ დეს.

ან ტიკ რი ზი სულ გეგ მა ში გვხვდე ბა ფაქ ტო ლო გი ურ -სტა ტის ტი კუ რი
ცდო მი ლე ბე ბი, რაც თვალ სა ჩი ნოა თვით და საქ მე ბულ თა შემ თხვე ვა ში.
მათ თვის გან კუთ ვნი ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პა კე ტი 250000 ადა მი ან-
ზე ვრცელ დე ბა, მა შინ, რო დე საც ქვე ყა ნა ში თვით და საქ მე ბულ თა რა ო დე-
ნო ბა თით ქმის 800000 ადა მი ა ნი ა. თვით და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის
გან კუთ ვნი ლი ერ თჯე რა დი 300 – ლა რი ა ნი დახ მა რე ბის მო ცუ ლო ბა მი ნი-
მა ლუ რი ა. და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლე ბის თვის 6 თვის გან მავ ლო ბა ში
ყო ველ თვი უ რი 200 – ლა რი ა ნი თან ხა არას წო რი მე თო დო ლო გი ით არის
დად გე ნი ლი და არ შე ე სა ბა მა სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. გეგ მა ით ვა ლის-
წი ნებს თვი ურ 200 ლარს „უხელფასო შვებულებაში მყოფი დაქირავებით
დასაქმებულ პირთათვის”, „დაქირავებით დასაქმებული პირების უხელ-
ფასო შვებულებაში“ გაშვება სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სით არ არის
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

კერ ძო სექ ტო რის დახ მა რე ბა, სა ხელ მწი ფოს შე ეძ ლო მის ხელთ არ-
სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი და სა გა და სა ხა დო ბერ კე ტე ბის შემ სუ ბუ ქე ბით. მსოფ-
ლი ო ში აპ რო ბი რე ბუ ლი ეს პრაქ ტი კა სამ თავ რო ბო გეგ მა ში სრუ ლად არ
არის ამოქ მე დე ბუ ლი.

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 600 – ლა რი ა ნი დახ მა რე ბა 65000-დან 100000-
მდე სო ცი ა ლუ რი სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბის თვის. კო რო ნა ვი რუ-
სის შე დე გად, 65000-მდე ქუ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბის მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა-
რე ო ბაც  მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უ ა რეს და. ამას თან, ან ტიკ რი ზი სულ გეგ მა ში
მათ თვის შემ წე ო ბა არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

პა რა დოქ სია ის, რომ სამ თავ რო ბო გეგ მა ში არა ფე რია ნათ ქვა მი უსახ-
ლკა რო თა შე სა ხებ. აგ რეთ ვე ის ეხე ბა შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე
პირ თა მხო ლოდ გარ კვე ულ კა ტე გო რი ებს (მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი შეზღ უ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი და შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის
მქო ნე ბავ შვე ბი) და მას ში არა ფე რია ნათ ქვა მი შშპ-ს სხვა ჯგუ ფებ ზე.

ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა არ ით ვა ლის წი ნებს იმ ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე-
რას, რომ ლე ბიც და მო კი დე ბულ ნი იყ ვნენ უცხ ო ურ გად მო რიცხ ვებ ზე, ხო-
ლო პან დე მი ის პი რო ბებ ში შე მო სავ ლის გა რე შე დარ ჩნენ.

გეგ მა ში არა ფე რი თქმუ ლა არც მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის
და ზა რა ლე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის შე სა ხებ, უც ნო ბი ა, რა დო კუ მენ ტა ცი ით და
პრო ცე დუ რე ბის გავ ლით შეძ ლე ბენ არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში და საქ მე ბუ-
ლე ბი ან ტიკ რი ზი სულ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ში მოხ ვედ რას.
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ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო 
ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის, აშ შ-ის, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სურ დახ მა რე ბა-
ზე. სა ზო გა დო ე ბას აქვს უფ ლე ბა იცო დეს, თუ მო ბი ლი ზე ბუ ლი თან ხე ბის 
რა ნა წი ლია და მა ტე ბი თი სა გა რეო ვა ლი, რო მე ლიც მო მა ვალ ში სა ბი უ ჯე-
ტო სახ სრე ბით და ი ფა რე ბა. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და გან მარ ტოს, 
რო გორ გა და ნა წილ დე ბა ის და მა ტე ბი თი ფის კა ლუ რი ტვირ თი, რო მე ლიც 
ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის და სა ფი ნან სებ ლად შე იქ მნა.

ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა ძი რი თა დად ეხე ბა კრი ზი სულ და არ მო ი ცავს 
პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდს, ამი ტომ, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ამო ცა ნად რჩე ბა 
სა ქარ თვე ლოს პოს ტკრი ზი სუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მო დე ლის შე-
მუ შა ვე ბი სა და მი სი გეგ მა ზო მი ე რი რე ა ლი ზა ცი ის სა კითხ ი. 
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